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ZAPISNIK
3. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 25.1.2007 ob 19. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Nikolaj Oitzl,
Barbara Robič in Uroš Grzetič
Odsotna: Alenka Peternel
Ostali prisotni: Robert Plavčak
Predlagan in je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 2. seje
2. Pregled gradiva OS
3. Krajevni praznik
4. Predlogi in pobude
Ad 1.
Člani sveta so zapisnik prejeli v sklicu za sejo. Ker na zapisnik ni bilo razprave so člani sveta
soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 2. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Ad 2.
Predsednik je podrobno predstavil postavke v predlogu proračuna za leto 2007, ki se nanašajo na
območje KS Rute. Člani sveta so o predlogu proračuna opravili obširno razpravo (prostori KS, cesta
v Srednji Vrh, odkupi cest, otroško igrišče, hidrantno omrežje, povezava vodovoda Log – Gozd
Martuljek, vodohran, javna razsvetljava).
Predsednik je povedal, da bor na cesti v Srednji Vrh še ni odstranjen. JP Komunalo se opozori, da
odstrani bor, ki visi čez cesto v Srednji Vrh.
Člani sveta so v predlogu proračuna opazili, da se ne planira prehod za pešce pri Jožici v Gozd
Martuljku. Svet KS Rute predlaga, da se prehod za pešce pri Jožici uredi prioritetno in ne šele ob
rekonstrukciji celotne ceste v Gozdu Martuljku.
Svet KS Rute je ugotovil, da v Načrtovanih delih rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto
2007 ni omenjenih del v krajevni skupnosti Rute.
Členi sveta so razpravljali tudi o prestavitvi igrišča v Gozd Martuljku. V predlogu proračuna so
namenjena sredstva za izdelavo otroškega igrišča.
Pri javni razsvetljavi so člani sveta predlagali, da se uredi še razsvetljava na delu ceste Naselje pod
hribom od št. 58 mimo št. 46 do konca.
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Predsednik je prebral Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Na občini so upoštevali pripombe
na plan, ki so jih podali na prejšnji seji sveta KS Rute.
Otilija Mertelj je povedala, da bi Planinsko društvo Gozd Martuljek postavilo obeležje padlim v
gorah. Člani sveta so predlagali, da predsednik Planinskega društva prošnjo odda županu.
Člani sveta KS so razpravljali tudi o poti skozi sotesko. Andrej Žemva je pojasnil, da naj bi se
projekt izvedel do leta 2009. Zadevo sedaj vodi LTO Kranjska Gora. Andrej Žemva bo predlagal,
da poizkušajo najti drugačno rešitev, saj je že sama izdelava projekta zelo draga.
Ad 3.
Člani sveta so se dogovarjali o izvedbi krajevnega praznika. Dogovorili so se, da bo Cvetka
Pavlovčič pripravila igro, opravili pa bodo tudi svečano sejo. Prireditev ob prazniku naj bi
organizirali v soboto 12. maja 2007 ob 20 uri. Hit Alpineo se zaprosi za prostor v hotelu Špik.
Ad 4.
Otilija Mertelj je postavila vprašanje, kako je z odlaganjem materiala ob reki Savi. Predsednik je
povedal, da se vozi material na parc.št. 685/24 k.o. Gozd. Andrej Žemva je opozoril, da je
problematika tudi v objektu nad omenjeno parcelo. Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji:
Sklep: Občinski inšpektor naj ugotovi stanje na parceli s parc.št. 685/24 k.o. Gozd ter naj
ukrepa. Preveri naj tudi, kako je z objektom na prac.št. 141 k.o. Gozd.
Predsednik je povedal, da je dobil odgovor glede odlaganja materiala v Velike jame. Pojasnil je, da
je bila zadeva posredovana inšpekcijskim službam.
Andrej Žemva je vprašal, kako je z odgovori glede gradnje v Jezercih. Predsednik je pojasnil, da
odgovora še niso prejeli.
Andrej Žemva je predlagal, da se na občino poda pobuda, da se projekt obvoznice pelje naprej.
Člani sveta so sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS Rute podaja pobudo občini, da se projekt obvoznice v Gozd Martuljku pelje
naprej.
Cvetko Pavlovčič je zanimalo, kako je z ureditvijo prostora za deponijo gradbenega materiala.
Predsednik je pojasnil, da so izkopni material od gasilskega doma vozili na Malo Mežaklo.
Andrej Žemva je predlagal Cvetki Pavlovčič, da to vprašanje sproži na seji občinskega sveta.
Člani sveta so se strinjali, da bi bilo potrebno to področje urediti.
Andrej Žemva je povedal, da se je na občini pozanimal glede pešpoti od Gozd Martuljka do
Kranjske Gore. Predlagal je, da bi se dogovorili, če bi plužili pot po kanalizacijskem kolektorju ob
Savi. Barbara Robič pa je predlagala, da bi se plužila kolesarska pot.
Andrej Žemva je povedal, da se Agencija Julijana zanima, da bi v Gozd Martuljku umetno
zasneževali tekaško progo. Člani so se strinjali, da bi zadeva popestrila dogajanje v kraju.
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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